
UNDERHÅLLSANSVAR I EN 
BOSTADSRÄTTSFÖRENING. 
 
 
I en bostadsrätt har du som ägare ett visst ansvar för skötsel och underhåll av din lägenhet, här 
följer en lista över vilka områden som bostadsrättsföreningen ansvarar för och vilka områden du 
som bostadsrättsägare ska sköta. 
 
 

Byggdel Brf.s 
ansvar 

Medlems 
ansvar 

Intervall 
Anmärkning 

 
YTTERDÖRR     

Ytbehandling av utsida ytterdörr �  
Vid behov 

 

Ytbehandling insida ytterdörr, lister, 
foder, karm mm.  � 

Vid behov Vid byte av dörr ska 
gällande normer för 
brandklass och ljud 
uppfyllas. 

Smörj och rengör lås, handtag, och 
beslag. Kontrollera gångjärn.  � 

2 ggr/år 
 

Tvätta ytterdörr  � 
Vid behov 

 

 
GOLV     

Parkett och klinker (tvätt, reparation, 
kontroll).  � 

Vid behov I badrum ingår även 
bakomliggande fuktspärr. 

 
FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR     

Yttre målning �  
Vid behov 

 

Tvätta karm och båge  � 
Vid behov 

 

Invändig målning   � 
Vid behov 

 

Tvätt och kontroll av fönsterglas, 
spröjs och kitt  � 

Vid behov 
 

Smörjning av rörliga delar  � 
Årligen 

 

Kontrollera eventuella fuktskador  � 
Årligen 

 

 
FASAD OCH YTTERTAK     

Målning av fasad �  Vid behov 
 

Tvätt av fasad �  
Minst vart 
annat år 

 

Kontrollera fukt �  Årligen 
 



Underhåll av yttertak �  Årligen 
Serviceavtal tecknat av 
föreningen. 

Rensning och underhåll av 
hängrännor och stuprör �  Årligen 

 

 
 
 

Byggdel 
 

Brf.s 
ansvar 

Medlems 
ansvar 

 
Anmärkning 

VVS-ARTIKLAR     

Underhåll av tvättställ, blandare, 
vattenlås, diskbänk, 
avstängningsventil, packningar och 
bottenventiler. 

 � 

Vid behov 

 

Underhåll av dusch och duschslang  � 
Vid behov 

 

Underhåll av WC-stol, porslin och 
sits.  � 

Vid behov 
 

Underhåll av avloppsledningar med 
golvbrunn.  � 

Årligen Rengöring och underhåll 
svarar medlemmen för. 

Reparation av avloppsledningar �  
Vid behov 

 

Rengöring av vattenlås  � 
Minst 
årligen  

 
INNERVÄGGAR OCH TAK      

Reparation, tvätt och kontroll av 
ytskikt på väggar och tak inomhus 

 � 
Vid behov 

 

Innerdörrar, Underhåll av gångjärn  � Årligen  

Målning av innerdörrar  � Vid behov  

 
VITVAROR      

Underhåll av kyl och frys  � 
Vid behov Se bruksanvisning för 

rekommendationer om 
avfrostning 

Underhåll av spishäll och ugn  � 
Vid behov 

 

Underhåll av mikrovågsugn  � 
Vid behov 

 

Underhåll av köksfläkt  � 
Vid behov 

Tvätta filter 2 ggr/månad 

Underhåll av Diskmaskin  � 
Vid behov 

Se bruksanvisning 

Underhåll av Tvättmaskin och 
torktumlare  � 

Vid behov 
Se bruksanvisning 

 
VENTILATION OCH VÄRME     

Genomgång av ventilationssystem   Var 3:e år  

Rengöring av ventilationsdon  � 
Årligen 

 



Byte av ventilationsfilter   � 
Årligen 

 

Underhåll av radiatorer, 
värmeledning ventil och termostat.  � 

Vid behov 
 

Luftning av radiator  � 
Vid behov 

 

 
EL-ARTIKLAR     

Underhåll av strömbrytare och 
vägguttag 

 � 
Vid behov 

 

Underhåll av elcentral och 
elledningar i lägenheten  

 � 
Vid behov 

 

Kontroll av jordfelsbrytare  � 
2 ggr/år 

 

 
 

Byggdel 
 

Brf.s 
ansvar 

Medlems 
ansvar 

 Anmärkning 

FÖRRÅD, GEMENSAMMA UTRYMMEN     

Underhåll av förråd som tillhör 
bostaden  

 � 
Vid behov 

Gäller ej målning och tak. 

Underhåll av gemensamma 
utrymmen �  

Vid behov 
 

 
MARK OCH UTEPLATS     

Snöskottning och renhållning  � 
Vid behov Gäller utanför egna 

bostaden 

 
ÖVRIGT     

Underhåll av badrumsskåp, klädhylla 
och annan fast inredning  � Vid behov 

 

Kontroll av brandvarnare  � 2 ggr/år 
 

Underhåll av postfack �  Vid behov 
 

Byte av namnskylt postfack �  Vid behov 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


